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De werkzaamheden 
De woningen aan de Hoofdstraat worden 
energiezuiniger gemaakt. Dit zorgt in combinatie met 
het isoleren van de buitenkant van het gebouw voor 
fors lagere stookkosten.  
Ook krijgt het gebouw een geheel nieuwe uitstraling.  

 
 

 

 
 

 
Eerste individuele CV-ketel een feit!  

De eerste rij woningen, strang 1,  (van boven naar beneden) zijn inmiddels 
losgekoppeld van de collectieve verwarming. De eerste individuele CV-ketels 
zijn aangesloten en de bewoners beschikken weer over warm water en 
verwarming.  
Als bewoners het te koud hebben als de verwarming is afgekoppeld, kunnen 
zij een elektrische kachel ophalen bij de uitvoerder. 

 

Nu de zooi, straks wordt het mooi  
Dat hebben de meesten van u inmiddels aan den lijve ondervonden. De 

kopgevel van het gebouw wordt momenteel gesloopt. De deuren, 

kozijnen en de wanden in de trappenhuizen 

ondergaan op dit moment een metamorfose. Ze 

krijgen een nieuw likje verf.  

Ook de galerijophogingen zijn al 

gedeeltelijk weg gehaald. 
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Asbestsanering gestart  

Op de zesde verdieping is BAM woningbouw gestart 

met de asbestsanering. Afgelopen week was er een 

lichte vertraging door de harde wind. BAM 

woningbouw doet er alles aan om weer snel op 

schema te komen. 

 

  

Enexis maakt nieuwe gasleidingen  

Naar aanleiding van een onderzoek van Enexis is gebleken dat de huidige gasleidingen niet 
meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het gaat om zowel om de gasleidingen in uw straat 
en de gasleidingen in uw complex die uitkomen bij de gasmeter. Enexis vervangt op korte 
termijn de gasleidingen. Ook HEEMwonen en BAM woningbouw zijn verrast. Deze 
werkzaamheden staan dus los van de onderhoudswerkzaamheden.  
 

 
Reminder 
Vindt u het tijdens de werkzaamheden te druk en of rumoerig in uw 
woning? Dan kunt u gebruik maken van de recreatieruimte op de 
begane grond. Deze ruimte is  overdag gwoon open. Mocht hij 
onverhoopt toch afgesloten zijn, vraag dan of de uitvoerder hem voor u 
open maakt. 
 

 
Doe mee en bedenk een nieuwe naam voor het gebouw! 
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd; u mag 
uw woongebouw een nieuwe naam geven. We dagen u uit om 
mee te denken! Op de achterkant van deze nieuwsbrief treft u 
een formulier aan waarop u uw suggestie voor de nieuwe naam 
kunt invullen. Vergeet niet uw eigen gegevens te vermelden. 
Diegene die de “winnende naam” bedenkt krijgt van ons een 
dinerbon voor een etentje bij restaurant La Griotte aan de Kampstraat in Landgraaf. Gooi het 
ingevulde formulier in de brievenbus van de huismeester in de centrale hal. 
 

Website HEEMwonen 
Naast de Facebookpagina van het project plaatsen we ook informatie op onze website 
www.heemwonen.nl Hier treft u niet alleen informatie en foto’s aan over het project, maar 
kunt u ook de nieuwsbrieven terug vinden.   
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Contactpersonen 

  

 

 

 
Edith Costongs 

Contactpersonen HEEMwonen 
Onze projectleider Edith Costongs is 
vanuit HEEMwonen uw vaste 
contactpersoon voor de 
onderhoudswerkzaamheden. Zij houdt 
toezicht tijdens de werkzaamheden. 
U kunt met uw vragen ook terecht bij  
Ad Wetzels, uw wijkbeheerder, of bij 
Wendy Schiffelers, wijkconsulent.  
Zij zijn te bereiken via (045) 645 44 44. 

 

 

 
Ad Wetzels 

 

 

 
Wendy Schiffelers 
 

 
 

 
Charles Frissen 

Contactpersonen BAM woningbouw 
Charles Frissen is de projectleider bij 
BAM woningbouw. U kunt hem bereiken 
via 06 1090 8195.  
Nico Beckers is de uitvoerder en is 
bereikbaar via 06 2237 7731.  
Gerard Ruijgt is de werkvoorbereider. 
Met vragen over de werkzaamheden 
kunt u hem bereiken via 06 1299 1661  
of via gerard.ruijgt@bam.nl 

 
 

 
Nico Beckers 

 
 

 
Gerard Ruijgt 

 
Contactpersonen bewonerscomité 
U kunt ook altijd terecht bij het bewonerscomité. Bel aan bij Hanneke Bouwer (huisnummer 335; 
na 15.00 uur), Ton Roelofs (nummer 359) of Maria van Haaren, (nummer 367). 
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Nieuwe naam voor Blok 5 
 

In de voorbereidingsfase, en ook nu tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, is er veel 
over uw woongebouw gesproken. Iederen noemt het gebouw Blok 5. Deze naam is ontstaan 
in de tijd van de stadsverwarming. Destijds gaf 
men een gebouw dezelfde naam als de  
CV-installatie. Medewerkers van HEEMwonen, en 
ook leden van het bewonerscomité, zijn ervan 
overtuigd dat er een mooiere naam is.  
Daarom dagen we uit!  
Wij vragen u om een nieuwe naam te bedenken 
voor uw woongebouw.  
 
Diegene die de “winnende naam” bedenkt, krijgt 
van ons een dinerbon voor een etentje bij 
Restaurant La Griotte aan de Kampstraat in Landgraaf. De winnende naam wordt onthuld bij 
de oplevering van de onderhoudswerkzaamheden. 
 
 
Zou het niet fantastisch zijn als de naam die u bedenkt straks op de voordeur van het 
gebouw staat? 

 
Hoe doet u mee? Vul uw suggestie voor de nieuwe naam in op dit formulier. Vergeet niet uw 
eigen gegevens te vermelden. Gooi uw ingevulde formulier in de brievenbus van de 
huismeester in de centrale hal. 
 

 

Mijn suggestie voor de nieuwe naam:  

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam  :…………………………………………………….. 
Hoofdstraat (huisnr):……………………………………. 
Telefoonnummer: ……………………………………….. 

                   

 

 


